
PRODABEL 
 

1 

                                                                                            
                                     Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 

Av. Presidente Carlos Luz, 1275 - Caiçara – Telefone: (31) 3277-1154 

CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO   

EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A  
PRODABEL - CNPJ : 18.239.038/0001-87 

 
 

ATA Nº 003/2020 CA 

 
 

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020, às 9h, por meio do Google Meet, reuniram-se por 

videoconferência os Conselheiros de Administração da Empresa de Informática e Informação do 

Município de Belo Horizonte - Prodabel: Adriano Teixeira Silva, Ana Alvarenga Moreira Magalhães, 

Leonardo Ayres Cordeiro, Leonardo Fares Menhem, Moema Sant'Anna Belo, Rodrigo Diniz Lara e 

Rommel Vieira Carneiro, com a presença do Diretor-Presidente da Prodabel, Leandro Moreira 

Garcia, do Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Thiago Souza Dutra, do Diretor de 

Atenção ao Usuário, Eduardo Starling Lopes, do Diretor de Sistemas e Informação, Bruno Viera da 

Costa, do Diretor de Infraestrutura, Leonardo Augusto Roscoe da Rocha e do Superintendente de 

Gestão de Inclusão Digital, Wellington Ferreira Cardoso. Com a participação da Assessora da 

Diretoria de Administração, Finanças e Compliance, Renata Drumond Pinto Coelho Antonino e da 

Gerente de Compliance, Thaís Chicarelli Caldeira Brant. 

 

PAUTA: (1) Aprovação do Plano de Negócios 2021 e Estratégias de Longo Prazo 2021-2025; (2) 

Recondução da Diretoria Executiva a partir de 03/01/2021; (3) Apresentação de alguns marcos 

importantes pelos Diretores Executivos; (4) Apresentação de estimativa de redução de despesas no 

Home Office em comparação ao trabalho presencial. 

 

O Diretor de Administração, Finanças e Compliance, Thiago Dutra, salientou a pauta de deliberação 

do Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo 2021-2025, relatórios que foram enviados 

previamente para análise e aprovação dos Conselheiros. Os Conselheiros manifestaram estar de 

acordo com os relatórios, registrando a aprovação dos mesmos. A Conselheira Moema destacou que 

observou uma diferença nas estratégias da DIE e DSI que pontuaram metas, sugerindo uma análise 

para o próximo relatório. O Conselheiro Rodrigo Diniz sugeriu incluir no “radar” do Plano de Negócios 

aprovação de dois importantes Projetos de Lei: (1) PL 1422/19, que torna o CPF como único número 

de identificação geral no país; e (2) PL 7843/17, que prevê ampliação de serviços públicos digitais; 

ambos poderão acarretar atuações da Prodabel. Rodrigo pontuou ainda o PL 4988/2020, que cria a 

carteira de vacinação digital, o qual também merece destaque. 
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O Diretor Bruno relatou que atualmente a Prodabel já tem a solução “Acesso PBH”, a qual contempla 

o login para servidores da PBH nos sistemas internos (matrícula) e login para o público externo 

através da ferramenta Gov.br (CPF). Destacou a dificuldade desta pauta pela heterogeneidade de 

cadastros de cidadãos nos sistemas legados, sendo necessário estruturar ação conjunta com os 

órgãos para conduzir o tema. 

 

Thiago ainda destacou a recondução da Diretoria Executiva para um novo mandato nos termos da 

Lei 13.303/2016. Essa recondução se dará a partir de 03 de janeiro de 2021 e será formalizada por 

meio de ata da Assembleia Geral. Destacou que o treinamento dos Administradores, atendendo à 

legislação, já está disponibilizado em ambiente EAD para realização, inicialmente com prazo até final 

de janeiro de 2021. 

 

O Diretor-Presidente Leandro iniciou as apresentações com as ações da Diretoria de Inclusão Digital, 

na qual atua como Diretor Interino. Destacou o uso da internet, ressaltando que ainda há um número 

expressivo de casas sem acesso à internet no Brasil e, quando possuem, a grande parte utiliza o 

celular, com destaque para algumas atividades mais comuns, dentre elas o governo eletrônico. 

Nesse contexto, percebe-se como, na realidade atual, aqueles que não possuem acesso à internet, 

acabam sendo prejudicados. Na pandemia, a segregação entre os que possuem acesso e os que 

não possuem se intensificou, considerando aqueles que podem, pela internet, de casa, estudar, 

trabalhar, realizar consultas médicas, compras, pesquisas, dentre outros, e aqueles que não 

possuem e são, nesse sentido, excluídos digitalmente.  

 

Diante desses dados, Leandro destacou ações de inclusão digital da empresa, por meio de 

recondicionamento de computadores, que são fornecidos a instituições filantrópicas, creches, ONGs 

e Associações de Moradores. Outra atividade de destaque da inclusão digital da Prodabel é a 

capacitação, que permite levar conhecimento àqueles que não possuem esse acesso ao mundo 

digital. Um terceiro ponto de conectividade destacado por Leandro são os telecentros, pontos de 

internet gratuita e infraestrutura de fibra óptica. A Diretoria de Inclusão Digital vem sendo bastante 

transversal dentro da empresa, com atuação concomitante de todas as Diretorias.  

 

O objetivo para os próximos anos é expandir, com atuação em alterações no modelo de telecentros, 

fomento de campanhas de arrecadação de eletrônicos e criação de campanhas específicas para 

dispositivos móveis. No âmbito da capacitação, almeja-se a inclusão das pessoas como usuárias de 

tecnologia, expansão dos cursos profissionalizantes, criação de curso formal de Técnico em 

Informática, ensino de programação de computadores às crianças da rede municipal e criação de 
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empresa júnior para prestação de serviços de tecnologia. No que refere à conexão, o objetivo é 

expandir WiFi gratuito pela cidade, em pontos estratégicos (o que já vem acontecendo), levando 

também para dentro das casas dos moradores de vilas, aglomerados e conjuntos habitacionais. 

 

O Diretor Thiago apresentou os dados de estimativa de economia gerada no home office neste 

contexto de pandemia. Ressaltou que houve deslocamento de pessoal alocado na unidade 

descentralizada da Tupis, o que implicaria em economia do aluguel, mas considerando que foram 

para uma unidade cujo aluguel é custeada pela Secretaria de Planejamento e considerando ainda 

que se trata de recurso do tesouro que vem de caixa único do Município, essa economia não foi 

destacada. Assim, para estimativa, após levantamento geral de todas as despesas, foram 

consideradas aquelas cujo impacto apontou economia relevante, quais sejam energia elétrica, 

telefonia fixa e móvel, água e vale-transporte. A economia total estimada ficou no montante geral de 

R$229.175,63 (duzentos e vinte e nove mil reais, cento e setenta e cinco reais e sessenta e três 

centavos).  

 

O Conselheiro Leonardo Menhem salientou a questão do prédio sede que deveria entrar como custo 

e Thiago esclareceu que a apresentação destacou apenas as despesas reduzidas no contexto da 

pandemia, destacando-se as economias substanciais, mas que na contabilidade da empresa é 

considerado esse custo. Leonardo pontuou que na perspectiva da pandemia, poderia ser destacada 

a subutilização do prédio sede e possibilidade de alugar, por exemplo, gerando economia. A 

Conselheira Dra. Ana Alvarenga destacou, no entanto, que hoje o prédio está subutilizado, mas 

poderá voltar a funcionar após a pandemia.  

 

O Conselheiro Adriano salientou a necessidade de realização de concurso público na Prodabel, em 

especial para profissionais da área de cadastro técnico Municipal (Geoprocessamento), 

considerando que tais profissionais não se encontram facilmente no mercado de trabalho e que os 

mesmos levam em torno de 02 anos para desenvolverem de forma produtiva os trabalhos de 

cadastro. Questionou sobre a definição de home office permanente na Prodabel, que é hoje o maior 

questionamento dos trabalhadores.  

 

Nesse sentido, Leandro salientou que o desejo é manter o home office, mas que só será possível a 

real análise da efetividade no longo prazo, inclusive quando da manutenção no término da pandemia. 

A Conselheira Moema destacou que nesse momento atual, em que enfrentamos tantas dificuldades 

pelo contexto da pandemia, em que as famílias enfrentam situações inusitadas e dificultadores como 

filhos em casa com aula online, não há condição de uma decisão final se o home office deve ser 
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estendido, definido como principal forma de trabalho ou se devemos voltar ao presencial ou ainda 

num sistema híbrido. O Conselheiro Rommel contribuiu para a discussão sugerindo coletar esses 

dados do que estamos vivenciando, fazendo exercício de análise de postos que são candidatos a se 

manter em home office, pela produtividade que apresentaram. 

 

Por fim, Thiago Dutra destacou que, tendo em vista a aprovação do Plano de Negócios e Estratégia 

de Longo Prazo, deve ser realizada a avaliação de desempenho da Diretoria Executiva, conforme 

formulários enviados e aprovados pelo Conselho de Administração. 

 

LAVRATURA. Nada mais a acrescentar, a reunião foi encerrada. A presente ata, em forma de 

sumário, foi lida e aprovada eletronicamente por todos os presentes.  

 

Moema Sant'Anna Belo 

Presidente do Conselho de Administração 
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Leandro Moreira Garcia    Thiago Souza Dutra 

Diretor-Presidente da Prodabel   Diretor de Administração, Finanças e  

       Compliance 

 

Bruno Viera da Costa    Eduardo Starling Lopes 

Diretor de Sistemas e Informação   Diretor de Atenção ao Usuário 

 

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha 

Diretor de Infraestrutura 

 


